
poniedziałek, 15 listopada 2010  
ADWA Sp. z o.o.  
ul. Trzykrotki 14, 92_704 Łódź  
NIP PL7280017814, REGON 470746965  
  

Firma ADWA Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów złożonych  do 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś 
priorytetowa IV: społeczeństwo informacyjne. Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.  
Tytuł projektu: Wzrost  konkurencyjności firmy ADWA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego 
systemy informatycznego pozwalającego na świadczenie e-handlu.  
Numer umowy.: WND-RPLD.04.03.00'00'015/10  

W związku z powyższym firma ADWA Sp. z o.o., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 
ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie wykonania zintegrowanego systemu 
informatycznego.  
Przedmiotem zamówienia jest:   Zintegrowany system informatyczny pozwalający   

na świadczenie E-handlu.  
Oferta powinna zawierać:  

 Licencja na modułowy system WMS do 
bezbłędnej lokalizacji towarów w magazynie oraz 
kontroli przebiegu obrotu magazynowego 

- dostarczanie stanu magazynowego według 
wybranych kryteriów 
- sprawna lokalizację każdej partii towaru i każdej 
pojedynczej przesyłki 
- licencje mobilny magazynier, handel, administracja 
(w tym definiowanie interfejsu) 
 Usługa wdrożenia dla modułu ERP z obsługą 

magazynową 

 Licencje na moduł ERP Mobilny Sprzedawca, 
Administrator, Zamówienia, Sprzedaż, CRM 

 Usługa wdrożenia programu 
 Licencje zakupu na moduł E-sklep 
 Usługa wdrożenia dla modułu E-sklep 
 Czytniki bezprzewodowe do obsługi logistycznej 

magazynu – 3 szt. 
 Kolektory danych do obsługi logistycznej 

magazynu – 3 szt. 

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny  
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.   
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:   

 50% cena,  
 25% funkcjonalność  
 15% czas reakcji serwisowej  
 10% czas realizacji  

Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu 
wraz z parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty,  termin i 
warunki dostawy. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych.  
Struktura ceny:  

 koszty nabytych urządzeń,  
 koszty oprogramowania,  
 koszty wytworzenia całego przedsięwzięcia.  

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2011r  
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.  
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta są:   
Pan Krzysztof Kacprzyk i Michał Aleksandrzak tel. (42) 649-15-68 w. 50  
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: informatyka@adwa.pl,  
sekretariat@adwa.pl, pocztowy ADWA Sp. z o.o. ul. Lodowa 107, 92'232 Łódź lub bezpośrednio  
w siedzibie firmy ADWA Sp. z o.o.  
 
Termin składania ofert do dnia 31.12.2010r.  



 
Specyfikacja urządzeń do obsług logistycznej magazynu 
 
Czytniki  
Dane techniczne- wymagania podstawowe/minimalne 
Źródło promienia czytającego: Dioda laserowa 650nm 
Odległość czytania: 0  – 43 cm 
Częstotliwość odczytu: 100 / sekundę 
Dostępne interfejsy: RS 232, łącze klawiaturowe, USB 
Temperatura pracy: 0˚ C ÷ 50˚ C 
Temperatura przechowywania: -40 ˚ C ÷ 70˚ C 
Odporność na upadek z wysokości 1,5 m na twarde podłoże 

 
Kolektory 
Dane techniczne-wymagania podstawowe/minimalne 
Procesor:    806 MHz 
Ilość pamięci RAM:   128 MB 
System operacyjny:  Windows 5.0 lub równoważny  
Dostępne interfejsy:   Bluetooth, WiFi (WLAN) 
Temperatura pracy:  od -20°C do 50°C 
Temperatura składowania:  od -40°C do 70°C 
Odporny na upadki na twardą pow. z wysokości min. 1,5 m 
Technologia odczytu:   laser jednoliniowy 

 
 


